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Nu gällande bestämmelser om förvaltningen af de epidemisjukstugor, som tillhöra 

Västmanlands läns landsting.  
 

   § 1. 

Landstingets epidemisjukstugor och epidemisjuksköterskor stå under öfverinseende af en af 

landstinget vald epideminämnd, bestående af 3 ledamöter och 2 suppleanter, som utses för en 

tid af 3 år. 

Om 1:ste provinsialläkaren icke är invald till ledamot i nämnden, äger han likväl rätt att vid 

nämndens sammanträden närvara och i dess öfverläggningar, men ej i besluten deltaga. 

1:ste provinsialläkaren äger att i samråd med vederbörande tjänsteläkare fördela 

tjänstgöringen mellan de af nämnden antagna epidemisjuksköterskorna. 

 

 

   § 2. 

Nämnden utser inom sig årligen en ordförande. Om denne är förhindrad att närvara, utse de 

närvarande en ordförande till sammanträdet. Nämnden sammanträder vid behof på kallelse af 

ordföranden. Hvarje år hålles i Augusti månad ett sammanträde så tidigt, som erfordras för 

den i § 3 omnämnda framställningen till landstinget. 

Nämnden må anses vara beslutsmässig, om två ledamöter äro vid sammanträdet närvarande 

och i besluten eniga. Vid sammanträdena skall föras protokoll öfver alla fattade beslut. Till 

nämnden ankommande skrifvelser antecknas i diarium. 

 

   § 3. 

Epideminämnden skall tillse, att de för epidemisjukvården anslagna medel blifva i enlighet 

med Landstingets bestämmelser på bästa sätt använda, och äger därför att mellan Landstingets 

sammanträden fatta de beslut och vidtaga de åtgärder, som kunna blifva behöfliga för 

ordnandet af epidemisjukvården. Hvarje år skall nämnden till det ordinarie Landstingets 

sammanträde afgifva berättelse om epidemisjukvården under det förflutna året och en 

framställning om de anslag, som behöfvas för densamma under det kommande året; och skola 

de i § 6 omnämnda förslag därvid bifogas. Nämnden utanordnar de medel, som skola utgå till 

städerna på grund af ingången öfverenskommelse om rätt till sängplatser å deras 

epidemisjukhus för sjuka från landsbygden. Likaledes utanordnar nämnden efter framställning 

från Direktionerna de för epidemisjukstugans verksamhet behöfliga medel. De från 

Direktionerna inkomna räkenskaperna skola af nämnden före april månads utgång 

öfverlämnas till landstingets kamrerare för att tillhandahållas åt Landstingets revisorer. 

 

   § 4. 

Landstinget utser för hvar och en af epidemisjukstugorna en Direktion af 3 ledamöter och 2 

suppleanter för en tid af 3 år. 

Om den tjänsteläkare, inom hvars distrikt sjukstugan är belägen, icke blifvit i Direktionen 

invald, äger han likväl rätt att vid dess sammanträden närvara och i öfverläggningarna,, men 

icke i besluten, deltaga. 

 

   § 5. 

Hvad, som i § 2 finnes föreskrifvet med avseende på nämndens val af ordförande, 

beslutsmässighet, förande af protokoll och diarium, gäller äfven för Direktionerna. 

Dessa sammanträda vid behof på kallelse af ordföranden och hvarje år i Juli månad för den i § 

6 omnämnda framställningen till Epideminämnden. 



 

   § 6. 

Direktionen handhafver sjukstugans förvaltning, ansvara för de medel, som för sjukstugan 

utanordnats, och tillser, att alla inkomster och utgifter behörigt bokföras. Hvarje år skall 

Direktionen före Mars månads utgång till nämnden insända föregående års räkenskaper jämte 

verifikationer. För sjukstugan behöfliga medel rekvireras af Direktionens ordförande genom 

Epideminämnden. Hvarje år skall Direktionen under Juli månad företaga besiktning af 

sjukstugan och därefter till nämnden afgifva berättelse om sjukvården under föregående år 

samt uppgöra och öfverlämna utgiftsförslag för det kommande året. 

 

   § 7. 

Direktionen skall öfvervaka sjukstugans skötsel, hvarför den mellan sina medlemmar fördelar 

tillsynen öfver sjukstugan och antager legitimerad läkare mot arvode, hvars belopp efter 

förslag af Direktionen fastställes af nämnden för att vid förstkommande Landstings 

sammanträde underställas Landstingets pröfning. Direktionen äger att för sjukstugans utfärda 

nödiga ordningsföreskrifter. 
 


